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CAPITOLUL II  
 CONDUCEREA SPITALULUI 

 
 Art. 4.  Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management. În domeniul politicii de personal şi al structurii 
organizatorice, managerul  execută, în principal, următoarele atribuţii conform OMF nr. 1374/2016:  
1. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
2. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe 
baza propunerilor șefilor de secții și de servicii; 
3. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului; 
4. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 
5. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; 
6. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, cu acordul prealabil al consiliului de administrație; 
7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile 
legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați; 
8. cu avizul consiliului de administrație, prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
9. la propunerea consiliului de administrație, revocă membrul/membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii obligațiilor 
prevăzute în contractul de administrare sau în cazul în care organele de control constată încălcări ale legislației în vigoare 
săvârșite de acesta/aceștia; 
10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului 
director și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate 
medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii; 
11. încheie contractele de administrare cu șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau 
examenul organizat în condițiile legii, cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați, în 
termen de maximum 30 de zile de la promovarea concursului sau examenului; 
12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de 
administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate; 
13. cu acordul consiliului de administrație, deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, 
pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se 
prezintă niciun candidat în termenul legal; 
14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de 
laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13; 
15. revocă șefii de secție, de laborator și de serviciu medical în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractul de 
administrare, cu acordul consiliului de administrație; 
16. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat; 
17. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități 
specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare 
și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului; 
18. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii 
organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale 
efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; 
19. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului și răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație 
medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii; 
20. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu 
rețea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu; 
21. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât și 
pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune; 
22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a 
denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după 
caz, de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii; 
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23. în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea 
asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări 
servicii pentru asigurarea acestora; 
24. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune 
măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului; 
25. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii; 
26. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe 
perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului; 
27. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea 
prevederilor legale; 
28. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical; 
29. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii 
medicale ale populației; 
30. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de 
dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în 
cazul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical; 
31. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale; 
32. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor sau subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul 
spitalului; 
33. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor sau subprogramelor naționale de sănătate derulate la 
nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății; 
34. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul 
medico-sanitar din spital; 
35. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului 
medical; 
36. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu 
sprijinul consiliului medical și al celui științific; 
37. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii 
pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale; 
38. răspunde, împreună cu comitetul director, în condițiile legii, de asigurarea condițiilor de investigații medicale și de calitatea 
actului medical, de respectarea condițiilor de tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, 
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 
39. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în 
contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
40. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 
41. încheie contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, în vederea derulării 
programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora; 
42. încheie contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea 
drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în serviciile de medicină legală din structura acestora, precum 
și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete; 
43. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci 
când se constată încălcarea acestora; 
44. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, 
dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă 
unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia; 
45. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul 
director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl 
supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile 
legii; 
46. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul 
bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare; 
47. răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile, compartimentele, laboratoarele și serviciile 
medicale din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii; 
48. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale din structura spitalului a 
execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții, laboratoare și servicii medicale, conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului sănătății; 
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49. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli către Ministerul Sănătății și, 
respectiv, către ministerul sau instituția cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare; 
50. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli către consiliul local și/sau județean, 
după caz, pentru spitalele aflate în subordinea autorităților administrației publice locale; 
51. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice; 
52. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în 
condițiile legii, la propunerea comitetului director; 
53. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, 
compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului; 
54. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea 
prevederilor legale; 
55. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii; 
56. avizează regulamentul de organizare și funcționare în vederea aprobării potrivit prevederilor legale aplicabile și răspunde de 
respectarea prevederilor acestuia; 
57. reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; 
58. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii; 
59. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului; 
60. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în 
conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru 
desfășurarea activităților de învățământ; 
61. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare 
științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 
62. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea 
confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului; 
63. răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului 
sănătății; 
64. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea 
spitalului; 
65. transmite direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din 
ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, informări cu privire la patrimoniul dat în 
administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli; 
66. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și 
electronic; 
67. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu 
normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 
68. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii; 
69. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la 
activitatea spitalului; 
70. propune spre aprobare direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie 
sau Ministerului Sănătății, după caz, un înlocuitor pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii; 
71. informează Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie cu privire la starea de 
incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia; 
72. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date 
privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
73. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau primarul unității 
administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului București ori președintele consiliului județean, după caz, în 
situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public; 
74. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii; 
75. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării; 
76. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale, coordonează și răspunde de asistența 
medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate 
resursele la înlăturarea efectelor acestora, conform dispozițiilor legale în vigoare; 
77. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea 
acestuia; 
78. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului 
medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale; 
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79. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, 
laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării Ministerului Sănătății sau, după caz, a autorităților administrației 
publice locale; 
80. răspunde civil, contravențional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru daunele 
produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia. 
Art. 2. - 
Managerul  are următoarele obligații în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese: 
a) depune, în condițiile legii, declarație de avere, declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilități, în 
termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară 
proprie; 
b) actualizează declarațiile prevăzute la lit. a) ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 
de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților; 
c) răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului. 

 
 Art. 5.  În cadrul Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă se organizează şi funcţionează comitetul director format din managerul 
spitalului, directorul medical şi director financiar-contabil. 

         Toate problemele cu privire la activitatea unităţii şi la personalul angajat aduse la cunoştiinţa conducerii prin referate, 
cereri sau adrese, se pun în discuţie în şedinţele Comitetului Director, urmând ca hotărârile cu privire la acestea să fie luate cu 
unanimitate de voturi.       

    Atribuţiile Comitetului director sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006, cu completarle 
ulterioare . Membrii comitetului director respectă şi duc la îndeplinire atribuţiile reglementate prin Ordinul nr.1101/2016- privind 
prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asitsentei medicale.       

      
 Art. 6 .(1)   În cadrul Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă sunt constituite urmatoarele consilii,comitete, comisii, nuclee, servicii : 
- consiliul etic,  consiliul medical ,  consiliul de administraţie, ; 
- comitet de securitate şi sănătate în muncă,  comitetul pentru situaţii de urgenţă ; 
-comisia de disciplină,comisia paritară, comisia medicamentului, comisia de evaluare si monitorizare a planului 
strategic. 
- nucleul de farmacovigilenta. 
- Compartiment de management al calitatii serviciilor medicale 
            (2) Componenţa şi atribuţiile consiliului etic sunt stabilite prin prin Ordin MSP nr.1502/2016. 

1. Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele: 
a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare; 
b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea 
măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare; 
c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; 
d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru 
îmbunătăţirea acestuia; 
e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare; 
f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în 
care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi 
utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la 
care se face referire; 
g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. Modelul de sesizare este 
prevăzut în anexa nr. 3. 
h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medicosanitar şi 
personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare3; 
3 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217,218 şi 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele 
interne ale unităţilor sanitare. 
i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în 
legislaţia specifică4, pe baza sesizărilor primite; 

http://lege5.ro/en/Gratuit/gu3tcobsg4/ordinul-nr-145-2015-pentru-aprobarea-componentei-si-a-atributiilor-consiliului-de-etica-ce-functioneaza-in-cadrul-spitalelor?pid=201964069&d=2015-02-24#p-201964069
http://lege5.ro/en/Gratuit/gq2tonbs/legea-drepturilor-pacientului-nr-46-2003?pid=&d=2003-01-29
http://lege5.ro/en/Gratuit/gu3dmnzw/legea-nr-386-2004-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-47-2004-pentru-prorogarea-termenului-prevazut-la-art-4-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-100-2001-privind-acumularea-ca?pid=&d=2004-09-28
http://lege5.ro/en/Gratuit/gq2tonbs/legea-drepturilor-pacientului-nr-46-2003?pid=&d=2003-01-29
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=&d=2006-04-28
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=92431509&d=2006-04-28#p-92431509
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=92431529&d=2006-04-28#p-92431529
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=&d=2006-04-28
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4 Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către 
pacienţi5 sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri 
concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; 
5 Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare; 
l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; 
m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; 
n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului 
privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; 
o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 
p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-
sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care 
persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu; 
q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei 
infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent; 
r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; 
s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. 
Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare 
respective; 
t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. 
Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4. 
 
(2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la 
şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. 
 
. Art.7.(1)Consiliul medical este alcatuit din medici, farmacist şi directorul medical(care este preşedintele consiliului medical). 
          (2)Principalele atribuţii ale consiliul medical sunt stabilite prin art 185 alin. 4 din Legea 95/2006: 
- îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor  de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate si 

imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor. 
- monitorizarea  şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în Spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării 

eficiente a resurselor alocate, respectarea protocoalelor terapeutice si implementarea lor pe fiecare sec tie/compartiment; 
- atributii privind ingrijirea pacientilor in echipe multidisciplinare; 
- elaborarea proiectului de plan de achiziţii al Spitalului  în limita bugetului estimat; 
- monitorizarea şi evaluarea activităţii economico financiare a secţiilor şi compartimentelor şi întărirea disciplinei economico- 

financiare. 
 Art. 8 . Consiliul de Administraţie constituit la nivelul spitalului , în conformitate cu art.186 din Legea nr. 95/2006, modificat prin 
OUG nr. 48/2010. 

Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales de majoritatea simplă din numărul 
total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 
Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie , la solicitarea majorităţii membrilor săi, a 
preşedintelui de şedinţă sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

Atribuţiile Consiliului de administraţie: 
- avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului , precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; 
- organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager , în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului 

sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ teritoriale, 
sau al preşedintelui consiliului judeţean , după caz; 

- probă măsurile pentru dezvolotarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale 
populaţiei, 

- avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi 

dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

http://lege5.ro/en/Gratuit/gq2tonbs/legea-drepturilor-pacientului-nr-46-2003?pid=&d=2003-01-29
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=&d=2006-04-28
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=92431509&d=2006-04-28#p-92431509
http://lege5.ro/en/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=135199205&d=2009-07-24#p-135199205
http://lege5.ro/en/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?pid=&d=2009-07-24
http://lege5.ro/en/Gratuit/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=92431529&d=2006-04-28#p-92431529
http://lege5.ro/en/Gratuit/gu3tcobsg4/ordinul-nr-145-2015-pentru-aprobarea-componentei-si-a-atributiilor-consiliului-de-etica-ce-functioneaza-in-cadrul-spitalelor?pid=201964074&d=2015-02-24#p-201964074
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- propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membrii ai comitetului director în cazul în care constată 
existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin 1 şi la art.183 alin 1 din Legea nr. 95/2006. 

Art.9. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea 
deciziilor în domeniul protecţiei muncii, prevenirea bolilor profesionale ,accidentelor de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă.  
 
Art.10.  Comisia de disciplina are următaoarele  atribuţii: 
- Cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare; 
- Stabileşte persoanele care urmează a fi audiate, 
- Audiază salariatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum şi alte persoane ale 

căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului şi le poate solicita declaraţii scrise; 
- Poate solicita orice documente care sunt de natura să înlesnească soluţionarea cazului; 
- Propune Comitetului Director sancţiuni disciplinare salariaţilor care au săvârşit abateri. 

 
Art.11.Nucleul de calitate 

Nucleul de calitate din Spitalul Orasenesc Baia de Arama functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare; 

Atributiile Nucleului de calitate  sunt : 
1.implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi 
alimentaţie 
2.desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilormedicale desfăşurate în spital 
3.analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală aspitalului 
4.analiza cazuisticii abordate 
5.analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de sectii si pe intreg spitalul 
6.analiza ratei de morbiditate 
7.analiza duratei medii de spitalizare 
8.analiza numarului de urgente din totalul pacientilor prezentati 
9.analiza corectitudinii completarii documentelor medicale justificative cerute de legesi existenta lor 
10.evaluarea gradului de satisfactie al pacientilor 
11.analiza numarului de infectii nozocomiale si frecventa infectiilor nozocomiale sievalueaza factorii de risc 
12.Nucleul de calitate se ocupa cu implementarea si dezvoltarea mecanismului demonitorizare a calitatii ingrijirilor medicale in 
raport cu indicatorii activitatii medicale si financiare. 
13.identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate; 
14.dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii 
cerintelor pacientilor; 
15.asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depaseascaasteptarile pacientilor; 
16.desfasoara activitatile prevazute in planul calitatii aprobat de catre Comitetul Director si se incadreaza in cheltuielile aprobate 
pentru implementarea sistemului managerial. 
 
Art.12.Comisia de analiză a deceselor  
Componenţa comisiei de analiză a deceselor este stabilită prin decizia managerului conformitate cu Legea nr. 95/2006   .  
Principalele atribuţii ale comisiei de analiză a deceselor sunt următoarele:  

a) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi analizează toate decesele din spital;  
b) solicita audierea medicului curant în cazul in care se constată anumite nelămuriri;  
c) preşedintele comisiei avizează toate documentele de analiza a deceselor 

Atributiile Comisiei de analiza a decesului:  
a) analizeaza periodic, o data pe luna, numarul deceselor inregistrate in activitatea  
spitalului, astfel  
- Numarul deceselor in totalitate  
- Numarul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului  
- Numarul deceselor intraoperatorii  
- Numarul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie  
b) analizeaza motivele medicale care au dus la decesul pacientilor, cuprinse in FOCG si  
certificatul de deces  
c) In situatia in care se constata un deces survenit ca urmare a actiunii personalului  
medical (malpraxis) prezinta cazul conducerii spitalului, in vederea luarii de masurilor  



 8 

legale care se impun;  
c) redacteaza un proces verbal de sedinta, in care consemneaza rezultatele activitatii;  
d) membrii comisiei deceselor intraspitalicesti sunt obligati sa participe la efectuarea  
necropsiei pacientului decedat in prezenta medicului curant si a sefului de sectie din  
care face parte medicul curant (sau inlocuitorul acestuia);  
e) in urma autopsiei se va recolta material bioptic, care va fi insotit obligatoiru de FISA  
DE INSOTIRE tip, semnata si parafata de medicul ce solicita examinarea;  
f) poate solicita medicului curant justificarea actiunilor medicale in cazul pacientului  
decedat;  
g) raspunde la orice solicitare a conducerii spitalului.  
 

In cadrul spitalului mai functioneaza urmatoarele servicii, comitete si comisii: 
 

1. Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale cu următoarele activităţi: 
a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 
b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii; 
 c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza 
procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; 
 d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 
 e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; 
 sf) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 
    g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; 
    h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice; 
    i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire 
sau corective ce se impun; 
    j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 
    k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării 
sănătăţii pacienţilor; 
    l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii. 
 

2. Comitetul de prevenire a a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
a)Colaboreaza cu Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale pentru responsabilizarea 
personalului cu privire la cunoasterea normelor de igiena, curatenie si dezinfectie la nivelul unitatii medicale 
b)Colaboreaza cu Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu privire la respectarea 
procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 
medicale de la nivelul structurilor din unitate, în colaborare cu medicii coordonatori; 
c)Colaboreaza cu responsabilul privind politica antibioticului ; 
d)Se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a sustine activitatea CPIAAM in cadrul unitatii si propune metode de 
eficientizare a activitatii; 
e)Monitorizeaza Registrul electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate. asistenţei medicale al unităţii sanitare 
 
Conform ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, Cap. I, pnct 3 -  În toate unităţile sanitare cu 
paturi se va înfiinţa Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, din care vor face parte: şeful 
serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicul responsabil de politica de 
utilizare a antibioticelor, directorul medical, directorul de îngrijiri, după caz, farmacistul, microbiologul/medicul de 
laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea are contract, toţi şefii de secţie. 
Comitetul este condus de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri 
către Comitetul director. 
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Personalul din cadrul spitalului este obligat sa respecte procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infectiilor 
asociate aistentei medicale. In cazul nerespectarii acestora , se vor aplica sanctiuni conform dispozitiilor interne ale 
conducerii. 
 

3. Comisia medicamentului (conform Ordin nr. 962 din 29 iulie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor) 
    Comisia medicamentului are ca atribuţii: 
    a) stabilirea politicii de antibioterapie a spitaluluii; 
    b) măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice; 
    c) urmărirea fenotipurilor de rezistenţă antibacteriană; 
    d) stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică; 
    e) organizarea de audit privind consumul de antibiotice; 
    f) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia 
spitalului; 
    g) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi 
documentate medical, pe bază de referat; acesta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face 
recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi; 
    h) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizării lor de către medici specialişti 
corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat; 
    i) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală; 
    j) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare; 
    k) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi 
internaţională şi pe condiţiile locale; 
    l) solicitarea unor rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de 
incidenţa diferitelor afecţiuni; 

m) poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se 
consideră inutil. 
4. Nucleul de farmacovigilenta (conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii actualizata) 
Atributii : 
a. Detectarea reactiilor adverse la medicamentele prescrise in sectii si compartimente; 
b. Efectuarea de studii de farmacovigilenta dirijata; 
c. Centralizarea datelor privind reactiile adverse severe; 
d. Asigurarea legaturii cu comisa medicamentuluiu din cadrul Ministerului Sanatati. 
Componenta : director medical,medic coordonator sectie interne si medic specialist boli infectioase. 
5. Comisia de evaluare si monitorizare a Planului strategic  
- functioneaza permanent si actualizeaza/modifica obiective si/sau indicatori de performanta din Planul strategic in 
situatii care impun acest lucr. Acestea pot fi de natura : medicala, administrativa, de organizare sau orice alta situatie 
ce necesita revizuirea Planului strategic. 
6. In cadrul spitalului este numit prin decizie ,,purtatorul de cuvant “ al spitalului cu urmatoarele atributii: 

- va exprima punctele de vedere oficiale ale conducerii spitalului; 
- va informa permanent reprezentantii mass-media asupra activitatii spitalului; 
- va asigura in permanenta comunicarea interna intre sectiile si compartimentele spitalului; 
- va anunta conducerea cu privire la solicitarile mass-media; 
- va raspunde memoriilor, petitiilor, reclamatiilor inregistrate la unitate. 

 
 
 

CAPITOLUL III  

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PRECUM ŞI STINGEREA INCENDIILOR 
 

3.1. Reguli privind protecţia , igiena şi  securitatea în muncă  
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  În scopul aplicării şi respectării în cadrul Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă a regulilor privind protecţia, igiena şi 
securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfaşoară activitatea, spitalul asigură instruirea tuturor 
persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii cu atribuţii în domeniul securităţii muncii, care constă în :  

a) instruirea  introductiv - generală, care se face de către lucrătorul desemnat cu atribuţii în domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă ,  următoarelor persoane: 

1. –noilor angajaţi în muncă, angajaţi cu contract de muncă indiferent de forma acestuia; 
2. – celor veniţi în unitate ca detaşaţi ; 
3. –elevilor, studenţilor pentru practica medicală; 
4. –persoanelor care se află în perioada de probă în vederea angajării. 

   b) instruirea la locul de muncă se face, după instruirea introductiv -generală,  de către conducătorul direct al 
locului de muncă şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de prevenire şi protecţie specifice locului de muncă 
pentru categoriile de personal enumerate anterior.  

  c) instruirea periodică se face de către conducătorul locului de muncă respectiv. Intervalul dintre două  instruiri 
periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă dar nu va fi mai mare de 6 luni. 
Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. 
       (1) Instruirea periodică se va face suplimentar celei programate in următoarele cazuri : 

a) când angajatul a lipsit peste 30 zile lucrătoare ; 
b) când s-au schimbat echipamentele de lucru ori s-au adus modificări ale echipamentelor de lucru  existente ; 
c) când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale instrucţiunilor proprii de securitate a 

muncii ; 
d) la reluarea activităţii după accident de muncă ; 
e) la executarea unor  lucrări specifice sau introducerea unei noi tehnologii ; 
        (2)  Durata instruirii periodice nu va fi mai mica de 8 ore. Instruirea lucrătorilor va fi bazată pe tematica 

întocmită de angajator prin lucrătorul desemnat. 
              (3)  Fiecare salariat are obligaţia să asigure măsurile referitoare la securitatea si sănătatea sa în muncă, 
precum şi a celorlalţi salariaţi. 
 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, personalul are următoarele 
obligaţii: 

a)   respectarea normelor de igienă; 
b)  să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora ; 
c)  să desfăşoare activitatea în aşa fel  încât să  nu se  expună la pericolele de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională, atât persoana proprie cât şi colegii; 
d)  să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de 

accidentare sau îmbolnavire  profesională ; 
e)   să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei ; 
f)  să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate a 

echipamentelor tehnice.  
(2) în caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa urgent 

conducătorul locului de muncă din care face parte. 
(3) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la 

cunoştinţă conducerii. 
(4) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliul- loc de muncă  şi 

invers.  
(1)Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, conducerea are următoarele 

obligaţii : 
a)   să asigure echipament de protecţie ; 
b)   să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a procedurilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă ; 
c)   să asigure cercetarea şi evidenţierea accidentelor de muncă şi a accidentelor uşoare suferite de 

personalul spitalului ; 
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d)  să informeze şi să instruiască angajaţii ; 
e)  efectuarea examenului medical periodic conform HGR nr.355/2007 ; 
f)  să asigure constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă . 
(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă constituit la nivelul spitalului  va implementa planul de 

prevenire  a bolilor profesionale şi accidentelor de muncă şi de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă : 
- identificarea şi evaluarea riscurilor ; 
- evaluarea raportului de analiză; 
- urmăreşte efectuarea examenului medical periodic al salariaţilor; 
- propunerea de măsuri ce urmează să fie puse în aplicare ; 
- implementarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă ; 
- asigurarea asistenţei de sănătate şi securitate în muncă , acestea vor acoperi atât  aspectele legate de sănătate , 

cât şi cele legate de securitatea în muncă; 
- elaborarea raportului anual de activitate a comitetului . 

3.2.Reguli privind prevenirea şi stingerea incediilor. 
Art.13. În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, Spitalul  Orăşenesc Baia de 
Aramă, are următoarele obligaţii şi răspunderi: 

1. stabileşte prin dispoziţie scrisă responsabilitaţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva  incendiilor în 
cadrul unităţii; 
2. reactualizează dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să  se înrăutăţească siguranţa la foc ; 
3. aduce la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile reactualizate ; 
4. numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu natura, complexitatea, volumul şi riscul 
de incendiu prezentate de activităţile desfăşurate şi asigură persoanelor respective  timpul necesar pentru 
executarea atribuţiilor stabilite ; 

5. asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilitatilor persoanelor desemnate prin dispoziţie 
scrisă să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către 
aceştia a obligaţiilor ce le revin ; 

6. să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea  şi să  asigure corelarea  măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor ; 

7. asigură întocmirea documentaţiilor tehnice  necesare  pentru solicitatea şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege ; 

8.  să permită în conditiile legii , executarea controalelor şi a inspecţiilor de  prevenire împotriva incendiilor, să 
prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în nici un fel 
efectuarea acestora ; 

9.  să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie in situaţii de urgenţă ; 
10.  să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, 

clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind : proprietăţile fizico-
chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie 
recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor , substanţele pentru stingere , neutralizare sau 
decontaminare ; 

11.  să asigure constituirea  comitetului pentru situaţii  de urgenţă ,  capabil să intervină operativ şi eficace 
pentru stingerea incendiilor ; 

12.  asigură elaborarea planului de apărare impotriva incendiilor ; 
13.  să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau 

de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta ;  
14.  să asigure utilizarea , verificarea , întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu 

personal atestat, conform instrucţiunilor  furnizate de proiectant ; 
15.   să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărarea 

împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi functionarea 
unităţii, precum si antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor ;  

16.   să utilizeze în unitate numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii ; 
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17.   să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al 
construcţiei , instalaţiei, echipamentului , dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert 
tehnic atestat potrivit  legislaţiei in vigoare ; 

18.  asigură instruirea salariaţilor proprii, verificând prin persoanele desemnate, modul de cunoaştere şi respectare 
a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice atribuţiilor ; 

19.  stabileşte prin decizii personale care vor execută instrucţiuni intorductive la angajare precum şi instruire 
periodică pe locul de muncă ; 

20.  analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor ; 
21.  asigură alocarea distinctă în planul anual de venituri si cheltuieli a mijloacelor financiare necesare 

achiziţionării, reparării,  întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor ; 
22.  să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.  

Art. 14. Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de PSI fiecare salariat, indiferent de motivul angajării are, în 
procesul muncii, următoarele obligaţii principale : 

1. să cunoască şi să respecte normele generale PSI din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea  sarcinile de 
prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă ; 
2. să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă de către angajator 
sau de persoanele desemnate de acesta ; 
3. să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor ; 
4. să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, substanţele 
periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru ; 
5. să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru 
stingerea incendiilor ; 
6. la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlaturarea cauzelor ce pot provoca incendii ; 
7. să nu efectueze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri ; 
8. să comunice imediat şefilor ierarhici ai personalului cu atribuţii de prevenire si stingere a incendiilor orice 

situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la 
sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor ; 

9. să coopereze cu membrii serviciului PSI şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât cât le permit 
cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 

10. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat într-o situaţie de pericol ; 
11. să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum şi la evacuarea 

persoanelor şi a bunurilor materiale ; 
12.  în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat este obligat ca pe lânga 

îndatoririle amintite să indeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de şeful ierarhic superior. 
 
 
 

CAPITOLUL IV  
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR 

 
 Art. 15. Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor 
profesionale, codului de deontologie medicală şi cerinţelor postului. 
  Art.16.  În scopul organizării corespunzătoare a muncii  şi a creării condiţiilor optime pentru desfăşurarea normală a întregii 
activităţi a Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă precum şi pentru întărirea ordinei şi disciplinei în toate sectoarele de activitate, 
angajatorul are în principal următoarele drepturi : 

1. să stabilescă organizarea şi funcţionarea spitalului ; 
2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în funcţie de natura postului ocupat, a pregătirii 

profesionale şi cu acordul organizaţiilor profesionale şi sindicale ; 
3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor ; 
4. să execute în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire de către fiecare salariat a sarcinilor sale de serviciu 

prevazute in fisa postului ; 
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5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii , contractului colectiv 
de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

6. Sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatilor si modalitatea de evaluare : 
Art. 17.   Angajatorului îi revin în principal următoarele obligaţii : 

1. asigurarea conduitei corecte faţă de toţi salariaţii ; 
2. respectarea principiului nediscriminarii şi înlaturarea oricărei forme de încalcare a demnităţii ; 
3. garantarea protecţiei, igienei şi securităţii muncii ; 
4. garantarea aplicării tuturor prevederilor muncii şi asigurarea informării salariaţilor despre aceste proceduri; 
5.  asigurarea procedurii de soluţionare a cererilor sau reclamatiilor salariaţilor, conform legislaţiei în vigoare; 
6. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de 

munca, precizand norma de munca, locul de munca, atributiile si raspunderile fiecaruia, programele individualizate 
de munca;  

7. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg  din lege, din contractul colectiv de muncă şi din contractul individual 
de muncă cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut pentru cheltuielile de personal; 

8. să plătească  toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi 
impozitele datorate de salariaţi în condiţiile legii ; 

9. să asigure respectarea normelor legale privind durata timpului de lucru şi al celui de odihnă, precum şi condiţiile 
specifice, după caz ; 

10.  să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului ; 
11. sa asigure gestionarea datelor si informatiilor medicale si sa intocmeasca dosarul medical al pacientilor ; 
12. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor ; 
13. să plătească salariile înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ; 
14. să plătească integral sau parţial cursuri de perfecţionare în limita bugetului de venituri şi cheltuieli şi dacă a fost 

trimis de unitate ; 
15. să înfiinţeze registrul general de evidenţă al salariaţilor ; 
16. să asigure prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale ; 
17. efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi ; 
18. stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;  
19.  aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor ; 
20. aprovizionarea cu substanţele şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie ;  
21. imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale , acordate pacientilor 
22. aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ cât şi 

cantitativ, respectând alocaţia de hrană conform legislaţiei în vigoare ; 
23. asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale ; 
24. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii ţi paza contra incendiilor conform 

normelor în vigoare ; 
25. în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, de exemplu nou născuţi, 

interzice vizitarea pe secţie, aceasta fiind permisă numai pe holuri;  
26. să răspundă la cererile şi referatele salariaţilor unităţii în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora la 

secretariat . 
Art. 18.(1)  Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea in mod responsabil, conform reglementărilor 
profesionale, codului de deontologie medicală şi cerinţelor postului, codului de conduita al personalului contractual din unităţile 
sanitare publice. 
             (2) Conform Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, salariaţii au, în principal următoarele drepturi :  

1. dreptul la salarizare pentru munca depusă ; 
2. dreptul la pauza de masă, repaus zilnic si săptămânal ; 
3. dreptul la zilele de sărbătoare legală şi la concediu de odihnă anual ; 
4. dreptul de egalitate de şanse şi de tratament ; 
5. dreptul la demnitate în muncă ; 
6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă ; 
7. dreptul la acces la formarea profesională în condiţiile actelor adiţionale; 
8. dreptul la informare şi consultare ; 
9. dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă ; 
10. dreptul de protecţie în caz de concediere ; 
11. dreptul de a participa la acţiuni colective organizate în condiţiile legale ; 
12. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
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13. să fie informat despre orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul său de muncă ; 
14. să nu se supună nici unei încercări de subordonare din partea altei persoane decât cea a şefului direct ; 
15. să-şi informeze şeful direct de orice încercare de încălcare a drepturilor sale ; 
16. să  informeze angajatorul de orice încercare de încălcarea a sarcinilor de serviciu de către  şeful direct şi de orice 

încercare de stabilirea unei relaţii de subordonare de către altă persoană decăt şeful său direct ; 
17. să solicite asistenţa organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării drepturilor sale ; 
18. să solicite asistenţa organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este periclitat locul de muncă, felul muncii, salariul 

sau alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în legislaţia în vigoare.  
19. se poate adresa conducerii spitalului pentru soluţionarea nevoilor şi nemulţumirilor personale. 

 Art. 19 . Salariatului îi revin următoarele obligaţii : 
1.  respectarea strictă a programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de muncă pentru executarea întocmai şi 
la timp a sarcinilor de serviciu ce îi revin;  
2. utilizarea aparatelor medicale, utilajelor şi instalaţiilor încrediţate potrivit parametrilor de funcţionare din documentaţia tehnică şi 
în condiţii de deplină siguranţă ; 
3.  să realizeze norma de muncă sau după caz, de a îndeplini întocmai şi la timp atribuţiile ce ii revin conform fişei postului si a 
dispoziţiilor scrise transmise pe cale ierarhică ; 
4.  să respecte disciplina muncii,  ordinea şi curăţenia la locul de muncă, să afişeze un comportament adecvat postului pe care îl 
ocupă în unitate, să manifete amabilitatea şi înţelegere faţă de toţi salariaţii, să respecte directivele primite din partea superiorilor 
ierarhici şi să dezvolte în permanenţă relaţii intracolegiale calde ; aceeaşi atitudine trebuie manifestată şi în faţa pacienţilor sau 
alte persoane care nu sunt salariaţi ai unităţii; 
5. informarea conducătorului locului de muncă despre orice situaţie perturbătoare sau generatoare de prejudicii ; 
6. promovarea raporturilor colegiale şi menţinerea comportării corecte în cadrul relaţiilor de muncă ; 
7. anunţarea conducătorului locului de muncă de către salariatul  care beneficiază de concediu medical din prima zi de 
incapacitate de muncă ; 
8.  să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil  precum şi în contractul 
individual de muncă ; 
9. să răspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse din vina şi în 
legatură cu munca sa ; 
10. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu , respectarea secretului de serviciu ; 
11. asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale ; 
12. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special; 
13.  organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activitaţi de consiliere, atât pentru pacienţi cât şi pentru 
aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare ; 
14. utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea, depozitarea, 
transportul şi eliminarea finală a materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat (şi se asigură depozitarea în vederea 
distrugerii) ; 
15. respectă reglementările legale în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale; 
16. poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal ; 
17. respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează; 
18. respectă secretul profesional ; 
19. fiecare angajat are obligaţia să întreţină, să verifice şi să răspundă de bunurile materiale puse la   dispoziţie de unitate pentru 
desfăşurarea activităţii sale ;  
20. personalul medico- sanitar are obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât faţă de pacienţi cât şi faţă de vizitatori şi insoţitorii 
pacienţilor ; 
21. execută orice alte sarcini primite prin decizie de la  conducerea unitatii în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii 
spitalului ; 
22. folosirea unui comportament adecvat faţă de superiori, colaboratori şi subalterni, climat de linişte, respect faţă de semeni ;  
23. să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot cursul carierei profesionale, să caute totodată să se perfecţioneze continuu în 
meseria avută ; trebuie să-şi sporească necontenit calificarea profesională, nivelul de cunoştinţe, în scopul creşterii calităţii muncii 
şi eficienţei acesteia ; 
24. să respecte confidenţialitatea şi să fie loiali – elemente de bază – în desfăşurarea activităţii unităţii. Personalul unităţii nu are 
dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care ar putea dăuna 
interesului sau prestigiului unităţii. Informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată, proiecte incluse în plan, informaţii despre 
pacienţii spitalului, salarizare, sunt absolut confidenţiale, iar nerespectarea cetor prevederi poate fi sancţionată cu desfacerea 
contractului de muncă. Lucrările întocmite în unitate nu pot fi copiate sau folosite în afara orelor de program,decât cu acordul 
şefului ierarhic superior sau cu acordul conducerii unităţii. 
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25. să respecte normele de comportament în cadrul unităţii, relaţiile între angajaţi nu trebuie să perturbe în vreun fel activitatea 
spitalului. Toate disputele, neînţelegerile se vor rezolva pe cale amiabilă şi nu în prezenţa pacienţilor sau a persoanelor oarecare 
din exteriorul unităţii 
26. să aibă o ţinută vestimantară care să se supună principiilor decenţei, bunului gust, profesionalismului şi eleganţei ; 
27. să nu părăsească locul de muncă, lăsând fără supraveghere instalaţiile, utilajele, aparatele medicale cu grad de periculozitate 
ridicat, să anunţe şeful ierarhic superior, în caz de neprezentare aschimbului şi să nu părăsească schimbul până nu se iau 
măsurile care se impun ; 
28. Respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu completarile ulterioare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter 
personal ; 
29.pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor ce i-au fost incredintate , sa respecte intocmai normele legale cu privire la 
evidenta, manipularea , pastrarea si furnizarea datelor si documentelor ; 
30. să ia măsurile necesare pentru evitarea risipei de orice fel, pentru înlăturarea oricărei neglijenţe în păstarea şi administrarea 
bunurilor. 
31.obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. 
32.alte  obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 
 

CAPITOLUL V  
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI ODIHNĂ 

 
 Art. 20.  (1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul presteză munca, se află la dispozişia anagajatorului şi 
îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă 
aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

   (2) Pentru salariaţii cu norma întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 ore pe 
săptămână. 

   (3) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de regulă uniform, de 8 ore pe zi timp de 5 zile cu două 
zile de repaus . 

    În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de 
muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. 

   (4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 ore pe săptămână , inclusiv orele suplimentare. 
   (5)Prin excepţie , durata timpului de muncă , ce include  şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe 

săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu 
depăşească 48 de ore pe săptămână. 
 Art. 21.  Persoanelor care îşi desfăşoară activitatea sâmbăta, duminica şi sărbători legale li se asigură repausul  săptămânal în 
alte zile din cursul săptămânii următoare . 
Art. 22. (1) Programul de lucru şi modul de repartiţie al acestuia pe zile sunt aduse la cunoştiinţa salariaţiilor , graficele de lucru 
sunt afişate la sediul fiecărui loc de muncă . 
            (2) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă , cu acordul sau la solicitarea salariatului   în cauză, dacă 
această posibilitate este prevăzută în contractele colective de muncă aplicabile la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestora , 
în regulamentele interne. 
           (3) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă . 
Art. 23.  Excepţiile de la programul de 8 ore / zi sunt prevăzute în OMS nr. 870/2004 cu modificările ulterioare. 

Enumerăm mai jos categoriile de personal, activităţile şi locurile de muncă unde durata zilnică a timpului de muncă este mai 
mică de 8 ore: 

• Laboratorul de radiologie ( spital şi ambulatoriul de specialitate ) medici, personal sanitar mediu, precum şi personalul sanitar 
auxiliar- 6 / zi; 

• Personalul sanitar cu studii superioare- 7 ore /zi; 

• Personalul sanitar cu pregătire superioară ,  sanitar mediu , precum şi personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau 
compartimente de analize medicale – 7 ore /zi; 

Prin acest regulament se stabileşte durata normală a timpului de lucru pe locuri de muncă pentru personalul angajat al Spitalului 
Orăşenesc Baia de Aramă, astfel : 

1) SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE CU PATURI : 
  a)Medicii au program de lucru de 7 ore pe zi , luni – vineri =8,00-15,00, astfel : 
1. activitatea curentă de minimum 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare . 
2. 18  ore de garda lunar. 
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Garda începe de dimineaţa de la ora 8,00 şi durează 24 de ore . 
    b)Personalul sanitar mediu  din secţiile şi compartimentele  cu paturi ,  desfasoara activitate fără întrerupere, în două ture, 

12 ore pe zi  , astfel : 
- tura I :     7,00 – 19,00  
- tura II :  19,00 – 7,00 
   c) Personalul auxiliar sanitar  
        Infirmierele şi îngrijitoarele de curăţenie: din sectiile si compartimentele cu paturi , desfaşoară activitate fără 

întrerupere, în două ture, 8 ore pe zi , astfel : 
 -  tura I : 7,00 – 19,00 
 -  tura II : 19,00 – 7,00                   
LABORATOR ANALIZE MEDICALE 
a) Biologul  desfăşoară activitate 7 ore pe zi ,  astfel : 
- program :  7,00 – 14,00 

     b)  Personalul sanitar mediu,  desfăşoară activitate fără întrerupere, în două ture, 7 ore pe zi   astfel :  7,00- 14,00 
d) Personalul auxiliar sanitar ( ingrijitoare ) desfăşoara activitate 7 ore pe zi , luni – vineri  , astfel: 
                         7,00-14,00 . 
3) LABORATORUL DE RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALĂ  - SPITAL 

a) Medicul  desfăşoară  activitatea de 6 ore pe zi  , luni – vineri,6 ore, în program de o tură , astfel : 
- program:   8,00-14,00. 

b) Personalul sanitar mediu desfăşoară activitate  de 6 ore pe zi, în program de o tură , astfel : program : = 8,00 – 14,00. 
4) FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS DIN SPITAL 

a) Farmacista desfăşoară activitate de 7 ore pe zi , luni-vineri , în program de o tură, astfel : 
    -    8,00 – 15,00      

b)Personalul sanitar mediu desfasoara activitate  luni-vineri 8 ore, astfel :   7,00-15,00.         
5) STERILIZAREA 

Personalul sanitar mediu desfăşoară activitatea 8 ore pe zi , programul de lucru fiind , astfel :     
7,00 – 15,00. 

6) COMPARTIMENT DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOZOCOMIALE 
a)Personalul sanitar mediu şi auxiliar desfăşoară activitate astfel : 8,00-16,00 
7) PERSONAL AUXILIAR SPITAL 
a) Infirmierele  desfăşoară activitate fără întrerupere în program de două ture, astfel : 
             - tura I :    7,00 – 19,00 

      - tura II : 19,00 – 7,00 
b) Îngrijitoarele desfăşoară activitate  în program de  două ture : 
             - tura I :    7,00 – 19,00 

      - tura II : 19,00 – 7,00 
 

8) SPĂLĂTORIE 
Spălătoreasa  desfăşoară  activitate după următorul program : 
              - luni-vineri=7,00- 15,00  
9)  PERSONALUL  APARATULUI  ADMINISTRATIV ŞI DESERVIRE 
desfaşoară activitate  astfel : 

- luni – vineri :8,00-16,00 
10)   BLOC ALIMENTAR 
Bucătarul  desfăşoară activitate de 8 ore pe zi ,astfel  : 

- luni- vineri :7,00-15,00; 
- Orarul de distribuire a mesei mesei -8,00;13,00;16,00 

11)  DISPENSAR T.B.C. 
a) Medicul desfăşoară activitate de 7 ore pe zi : 

 8,00-15,00 
b) Personalul sanitar mediu  şi auxiliar desfăşoară activitate de 8 ore pe zi : 
- 8,00-16,00 

12)  PERSONAL DE DESERVIRE 
Muncitorii  desfăşoară activitate 8 ore pe zi, astfel: 
 -luni-vineri:8,00-16,00  
13)CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE  
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Medic şi fiziokinetoterapeut program de 7 ore zilnic :8,00-15,00. 
Asistenti medicali , program zilnic  8 ore : 8,00-16,00. 
 
14) AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI 
Programul este stabilit de comun acord de medicii din setiile/compartimentele spitalului  cu conducerea spitalului . 
REGLEMENTARI   INTERNE 
1. PROGRAM DE DERATIZARE, DEZINFECTIE , DEZINSECTIE PE SALON SI SPITAL 
- Medicina Interna-lunar in prima saptamana; 
- Chirurgie- saptamanal ( vineri): sala de pansament; sala de operatie; 
                   - la 10 zile – salon septici; 
    - la 10 zile – salon aseptici. 
- Obstetrica –Ginecologie- lunar ( a II-a saptamana)- saloane; 
                                           - saptamanal ( vineri):sala de nastere, cabinet de consultatii, sala de operatii. 
- Pediatrie- lunar ( a III-a saptamana): salon prescolari, salon baieti si salon fete 
                 - sapatamanal( vineri)- cabinete , boxe, n.n. urgenta, salon izolare. 
- TBC- saptamanal ( luni, miercuri, vineri). 
 Deratizare ( 2 ori pe luna) , lunar si ori de cate ori este nevoie. 
2.  PROGRAM ORAR DE CURATENIE A SALOANELOR/ REZERVELOR SI A ANEXELOR SANITARE- zilnic intre orele 6,00-18,00 
3.  PROGRAM DE INGRIJIRE A SPATIILOR  VERZI :zilnic 8,00-11,00;13,00-16,00. 
4. PROGRAM DE VIZITA Bolnavi –Ordin nr. 1284/2012:luni-vineri: 15,00-20,00; sambata -duminica:10,00-20,00.  
5. ORARUL DE DISTRIBUIRE A MESELOR PENTRU PACIENTI SI PERSONALUL DE GARDA:8,00,13,00,16,00. 

Art. 24  În funcţie de necesităţi , conducerea unităţii , poate aproba program de lucru in 3 ture pentru muncitori  indiferent de locul 
de muncă. 
Art. 25 (1) Evidenţa prezenţei salariaţilor se face prin condica de prezenta semnată la intrarea şi la iesirea din serviciu, evidenţa 
orelor efectuate peste program, de asemenea  se va ţine prin condica de prezenţă semnată la ora începerii şi terminării orelor de 
program . 
 Şefii de secţii, compartimente, servicii, desemnaţi de conducerea unităţii, răspund disciplinar şi material pentru modul de 
completare a condicii de prezenţă, confirmând zilnic, sub semnătură , prezenţa personalului din subordine conform programului. 

     (2) Situaţia prezenţei la serviciu se evidenţiază în pontajul lunar care se depune de către persoanele desemnate cu 
sarcini de serviciu în acest sens în data de  25 ale lunii . 

     (3) De asemenea persoanele care răspund de evidenţa timpului de muncă vor întocmi pentru personalul care lucrează  
în schimburi, graficul de lucru până la 25 ale lunii în curs pentru luna următoare . 

Orice modificare a graficului de lucru se face numai cu aprobarea conducerii unităţii. 
Sărbători legale  

Art. 26  ( 1) Zilele de sărbători legale şi religioase în care nu se lucrează sunt : 
1) 1 si 2 Ianuarie ; 
2) 24 Ianuarie; 
3) Vinerea Mare-ultima zi de vineri inaintea  Pastelui 
4) prima şi a doua zi de Paşti ; 
5) 1 Mai ; 
6) 1 Iunie ; 
7) Prima şi a doua zi de Rusalii ; 
8) 7 Aprilie Ziua Mondială şi Naţională a Sănătăţii ; 
9) 15 august –Adormirea Maicii Domnului; 
10) 30 Niembrie- Sfantul Andrei; 
11) 1 Decembrie ; 
12) prima şi a doua zi de Crăciun; 
13) 2 zile pentru fiecare din cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele 

creştine, pentru persoanele apartinând acestora . 
            (2)  Acordarea zilelor libere se face de către angajator . 
            (3) Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă . 
CONCEDIUL DE ODIHNĂ 

Art. 27  (1)  Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. 
      (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări . 

Art. 28  Durata efectivă a concediului de odihnă este stabilită prin contractul colectiv de muncă la nivelul Spitalului Orăşenesc 
Baia de Aramă şi se stabileşte proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic la care se adaugă zile suplimentare 
specifice fiecărui loc de muncă. 
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Art. 29  Concediul de odihnă poate fi programat in mai multe tranşe, una din tranşe va fi de 15 zile lucrătoare . Concediul de 
odihnă trebuie acordat şi efectuat până la sfârşitul anului în curs. Zilele din concediul de odihnă neefectuate în cursul unui an sunt 
pierdute pentru salariat.  
Art. 30 (1) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat  în funcţie de vechime în muncă 
astfel : 
 1.pentru o vechime de 0-1 an( neîmpliniţi la data începerii concediului)      = 20 zile  lucrătoare     
2.pentru o vechime de 1–5 ani(neîmpliniţi la data începerii concediului)      = 21 zile lucrătoare ;       
3. pentru o vechime de 5-10 ani( neîmpliniţi la data începerii concediului)  = 23 zile lucrătoare ; 
4.pentru o vechime de 10-15 ani( neîmpliniţi la data începerii concediului) = 25 zile lucrătoare ; 
5.pentru o vechime de 15-20 ani( neîmpliniţi la data începerii concediului) = 28 zile lucrătoare 
6.pentru o vechime de 20 ani ( neîmpliniţi la data începerii concediului)      = 30 zile lucrătoare  
            (2) Concediul de odihnă se suplimentează cu câte o zi  pentru fiecare 5 ani de vechime neîntreruptă în Spitalul Orăşenesc 
Baia de Aramă. 
 Art. 31  (1) Planificarea concediilor de odihnă, întocmită astfel încât să asigure bunul mers al activităţii, se face în luna decembrie 
pentru anul următor de către şeful locului de muncă, fiind adusă la cunoştinţă fiecărui salariat şi aprobată de managerul unităţii. 

(2)Evidenţa programării concediilor de odihnă şi urmărirea efectuării acestora , potrivit planificării aprobate , se face de 
către şefii de compartimente,secţii,servicii etc., care au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea efctuării în 
fiecare an a concediului de odihnă de către toţi salariaţii din subordine.  

(3)Nerespectarea planificării concediilor de odihnă aprobată de conducătorul unităţii, constituie abatere pentru care se 
pot aplica sancţiuni disciplinare. 

(4)Este interzis întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa salariatului încadrat în muncă , 
acesta poate fi rechemat din concediu numai prin adresa scrisă a conducerii unităţii cu respectarea prevederilor CCM. 

Beneficiază de concediu de odihnă suplimentar conform  Contractului colectiv de muncă, personalul care lucreză la locuri de 
muncă vătămătoare , grele sau periculoase după cum urmează: 
- Personalul  din  Laboratorul de analize medicale                                   =  6 zile; 
- Personalul  din  în Dispensarul TBC                                                       = 4 zile; 
- Activitatea de prevenire si combatere a bolilor transmisibile                  = 4 zile; 
- Personalul  din spălătorii                                                                         = 6 zile; 
- Personalul din centralele termice                                                            = 5 zile; 
- Personalul din unităţile nucleare – radiologie                                         = 9 zile; 
- Personalul nevăzător                                                                              = 6 zile ; 
- Personalul din balneofizioterapie                                                            = 5 zile; 
- Personalul de la blocul alimentar                                                            = 3 zile 
- Personalul de la sterilizare                                                                      = 5 zile. 
- Personalul de la ATI                                                                                = 8 zile  
Concediul pentru evenimente familiale deosebite: 
Art. 32 (1) Pentru evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătit după cum urmează: 

1-căsătoria salariatului –5 zile; 
2-naşterea - 5 zile ; 
3- căsătoria unui copil-3 zile ; 
4-decesul soţului,soţiei,părinţilor, socrilor –5 zile; 
5-ziua de naştere a salariatului la cerere urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate. 
(2)Concediile plătite prevăzute mai sus se acordă la cererea solicitantului de conducerea spitalului. 
Orele suplimentare  

Art. 33 (1)   Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de conducere sau 
execuţie  se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare nu a fost posibilă în 
următoarele 60 zile după efectuarea acestora, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare conform prevederilor legale. 

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile se pot plati numai dacă efectuarea 
orelor suplimentare a fost aprobată de şeful ierarhic, fără a depăşi  360 ore anual. 

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea 
programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu 
timp liber corespunzător. 

(4) Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pe locuri de muncă (pontaj separat semnat de şeful secţiei, 
compartimentului  şi aprobat de managerul unităţii) şi se depune la Biroul R.U.N.O.S .  
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CAPITOLUL  VI  
 REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE 

 
Art. 34  Salariatului îi sunt interzise următoarele: 
1. efectuarea de lucrări care nu au legătură cu sarcinile de muncă specifice ; 
2.  părăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic ; 
3.  folosirea în interes personal a bunurilor sau capacitaţilor unităţii ; 
4. comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii; 
5. distrugerea şi/sau deteriorarea materialelor sau dispozitivelor specifice realizării atribuţiilor de serviciu ; 
6. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
7. întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 
8. absenţele nemotivate de la serviciu ;  
9. intervenţiile şi stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal ; 
10. atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu ; 
11. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrătorilor care au acest caracter ; 
12. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului ; 
13. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor ; 
14. manifestări care aduc atingere prestigiului unităţii; 
15. părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic ; 
16. desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program ; 
17. solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii 

unităţii ; 
18. introducerea, distribuirea, facilitatea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice pentru a fi consumate la 

locul de munca ; 
19. intrarea si ramanerea in institutie sub influenta bauturilor alcoolice ; 
20. introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substante/ medicamente al caror efect pot produce 

dereglari comportamentale ; 
21. întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională ; 
22. nerespectarea normelor de igiena şi securitate în munca şi în special a normelor privind prevenirea şi controlul infecţiilor 

nozocomiale  în vigoare ;  
23. neparticiparea la instructajul general de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi la instructajele periodice 

planificate pe toată durata contractului individual de muncă ; 
24. să fumeze în unitate şi în incinta unităţii;  
25. neanunţarea în maxim 24 ore a şefilor ierarhici în situaţia în care sunt obligaţi să lipsească de la serviciu din motive de 

sănătate. Neanunţarea în termnenul prevăzut determină pontarea salariatului ca absent nemotivat. 
26. să anunţe biroul RUNOS despre orice modificare a datelor personale apărută  în termen de 15 zile ; 
27. verificare medicala la angajare şi periodică pe durata executării contractului individual de muncă sunt obligatorii ; 
28. rămânerea peste programul normal de lucru se face numai cu aprobarea şefului locului de muncă, în situaţia în care 

această activitate este absolut necesară să se efectueze în ziua respectivă ; 
29. este interzis comerţul ambulator în unităţile sanitare cît şi încurajarea de către personalul angajat prin cumpărarea 

produselor ; 
30. relaţii despre activitatea spitalului se dau doar de purtătorul de cuvânt al spitalului desemnat de manager . 
 

 
 

CAPITOLUL VII   
 REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL INLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE 

ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII UMANE 
 

  Art. 35 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. 
             (2)Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârsta, apartenenţă naţională, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine  socială, handicap, situaţie şi 
responsabilitate familială, apartenenţa ori activitatea sindicală. 
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Art. 36.  Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie 
socială, de securitate şi de sănătate în muncă, precum si de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 
Art. 37  Tuturor  salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la 
negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor 
nelegale. 
 
 

CAPITOLUL VIII   
 REGULI REFERITOARE LA  PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 
 Art. 38 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport de gravitatea abaterii savârşite de salariat, avându-se în 
vedere următoarele: 
 a) împrejurarea în care a fost savârşită fapta; 
 b) gradul de vinovăţie al salariatului ; 
 c) consecinţele abaterii disciplinare ; 
 d) comportarea generală a salariatului ; 
 e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
Art. 39   (1)  Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici  o măsură cu  excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă  înainte de 
efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către Comisia de disciplină şi Consiliul etic. 

         (2)În vederea desfăşurării cercetării disciplinare conducerea unităţii a constituit Comisia de disciplină , care are 
următoarele atribuţii : 

1. comisia cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare ; 
2. stabileste persoanele care urmează să fie audiate ; 
3. audiază salariatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum şi alte persoane 

ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului şi le poate solicita declaraţii scrise ; 
4. poate solicita orice documente care sunt de natură să înlesnească soluţionarea cazului; 
5.  propune Comitetului director sancţiuni disciplinare  salariaţilor care au savârşit abateri . 

              (3) Neprezentarea salariatului  la convocarea făcută în condiţiile sus-menţionate, dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
Art. 40  În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi 
să ofere persoanei împuternicite să  cerceteze toate probele si motivele pe carea le considera necesare, precum si dreptul de a fi 
asistat la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
Art. 41  Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data luării la cunoştiinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni  de la data 
savârşirii faptei. 
Art. 42  Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod bligatoriu: 
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară ; 
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulament intern, sau contractul de munca aplicabil, care au fost încalcate de 
salariat ; 
c) motivele pentru care au fost înlaturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare, sau motivele pentru care 
cercetarea nu a putut fi efectuată ; 
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică ; 
e) termenul în care  sancţiunea poate fi contestată; 
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 
Art. 43  (1)  Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte 
de la data comunicării, 
              (2) Decizia de sancţionare se comunică personal  salariatului, cu semnatura de primire, ori in cazul de refuz al primirii, 
prin scrisoare recomandata la domiciliului sau reşedinţă comunicată  de acesta. 
             (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la Tribunal în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
primirii. 

 
 
 
 
 



 21 

 
 

CAPITOLUL IX   
 Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile la Spitalul  Orăşenesc Baia de Aramă 

 
Art. 44  (1) Abaterea disciplinară este  o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune savârşită cu 
vinovaţie de către salariat, prin care acesta  a încălcat normele legale, prevederile Regulamentului intern, clauzele contractului 
individual sau colectiv de muncă aplicabil,ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorului ierarhic. 
           (2) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor 
săi ori de câte ori constată că  aceştia au savârşit o abatere disciplinară. 
           (3) Sancţiunile disciplinare se aplică de către managerul unitaţii cu avizul prealabil al sindicatelor.  
Art. 45 (1) Unitatea stabileşte în conformiatte cu prevederile Legii nr. 53/2003, următoarele sancţiuni :  

a) avertisment scris ; 
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată 

ce nu poate depăşi 60 zile ; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10% ;  
d) reducerea salariului de bază şi/sau , după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10% ; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
     (2) Amenzile disciplinare sunt interzise.  
Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

  Art. 46  (1) Avertismentul scris este sancţiunea prin care se atrage atenţia salariatului asupra abaterii comise şi i se fac 
recomandările corespunzătoare. 

    (2) Avertismentul se aplică la prima abatere savârşită de salariat, atâta  vreme cât aceasta se consideră a nu avea 
consecinţe prejudiciabile pentru unitate. Se consideră asemenea abateri : nerespectarea sarcinilor de serviciu, nesocotirea 
ordinelor primite pe scara ierarhica,  jignirile aduse conducătorilor locurilor de muncă sau colegilor de muncă, orice fapta sau gest 
a presupune lipsa de educaţie sau bunele maniere. 
Art. 47 (1) Retrogradarea din  funcţie cu acordarea salariului corespunzator funcţiei în care s-a dispus retrogradarea 
pentru o perioada ce nu poate depăşi 60 zile, se aplică  ca urmare a neândeplinirii uneia dintre atribuţiile sale stabilite prin fişa 
postului postului sau a prevederilor din Regulamentul Intern cu menţiunea că în cazul repetării abaterii se va aplica o sancţiune 
mai aspra, inclusiv desfacerea  contractului individual de muncă , în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată. 

          (2) Se aplică salariatului pentru abaterile care, prin urmările lor produc un prejudiciu sau o dereglare, în activitate a 
unităţii, precum şi în cazul repetării unor abateri sancţionate anterior. 
Art. 48 (1) Reducerea salariuluide bază pe o durat de 1-3 luni cu 5-10%,   ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoarea a 
uneia dintre atribuţiile sale stabilite conform fişei postului sau a prevederilor din Regulamentul Intern cu menţiunea că în cazul 
repetării abaterii se va aplica o sancţiune mai aspră, inclusiv desfacerea  contractului individual de muncă , în conformitate cu 
prevederile Legii nr.53/2003, republicată.  

          (2) Se aplică salariaţilor care sunt la prima abatere sau savârşesc fapte grave de încălcarea ordinii şi disciplinei prin 
nerespectarea atribuţiilor din fişa postului si a prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate şi regulamentul intern 
aducând prejudicii materiale  unităţii. 
Art. 49 Reducerea salariului de bază şi/sau , dupa caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni, cu 5-
10% , se aplică aceleaşi prevederi ca la situaţia anterioara pentru salariaţii cu funcţii de conducere. 
Art. 50  Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, încălcarea repetată a obligaţiilor de serviciu,  
nerespectarea regulilor de comportament în cadrul unităţii. 

           De asemenea încetarea contractului individual de muncă intervine şi în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare pentru 
care s-a aplicat sancţiunea stabilită de conducerea unităţii. (Se poate desface contractul de muncă pentru sancţionarea de cel 
puţin două ori a unui salariat pentru săvârşirea unor abateri disciplinare).    
 Art. 51   Următoarele fapte sunt considerate grave şi duc la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă: 
            1- orice faptă (acţiune sau inacţiune) a  salariaţilor (personal medical, personal auxiliar, muncitori, etc ) care pune în 
pericol viaţa pacienţilor sau integritatea fizică sau psihică a  acestora ; 

2-furtul sau intenţia de furt al oricărui bun din patrimoniul unităţii ; 
3-furtul constând în obţinerea unor bunuri în dauna unităţii ; 
4-deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând unităţii; 
5-concurenţa neloială; 
6-manifestări violente, brutale sau obscene ; 
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7-consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru, sau prezentarea la programul de lucru în stare de 
ebrietate ; 
8-cumularea unui număr de minim 3 absenţe nemotivate consecutive sau într-o lună ori 5 absenţe nemotivate într-un an 
calendaristic ; 
9-întârzierea repetată la serviciu ; 
10-executarea intenţionată sau repetată a unor operaţii sau lucrări cu impact negativ asupra unităţii ; 
11-utilizarea de documente false la angajare ; 
12-refuzul nejustificat de a îndeplinii dispoziţiile superiorilor ; 
13-falsificarea de acte generatoare de drepturi şi producătoare de efecte juridice ; 
14-neluarea unei măsuri sau nerespectarea măsurilor dispuse care ar putea crea un pericol iminent de producere a unui 
accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională ; 
15-utilizarea autoturismului unităţii în interes personal ; 
16-decontarea unor sume peste diurna nelegală ; 
17-dormitul în timpul serviciului ; 
18- furtul bunurilor colegilor de serviciu sau bunurilor pacienţilor. 

Art. 52  Enumerarea fără caracter limitativ a faptelor care constituie abateri disciplinare şi care atrag sancţionarea disciplinară a 
salariaţilor : 
            1-neîndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului ; 
            2-producerea unor pagube minore unităţii ; 
            3-părăsirea serviciului pentru scurt timp (până la 3 ore) 
            4-crearea unui plus sau minus în gestiune ; 
            5-jocul de cărţi în timpul serviciului ; 
            6-refuzul de a se prezenta la servicu când a fost solicitat, peste orele de program ; 
            7-insultarea colegilor de muncă ; 
            8-instalarea pe calculator a jocurilor şi aplicaţiilor neprofesionale ; 
            9-hărţuirea sexuală dovedită; 
           10-obstrucţionare în mod intenţionat a activităţii altor colegi; 
           11-utilizarea în interes personal a bunurilor aparţinând unităţii; 
           12-neînsuşirea sau nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă, ale contractului individual de muncă şi ale 
regulamentului intern, precum şi a normelor de  protecţia muncii şi PSI ; 
           13-nerespectarea programului de lucru stabilit de conducerea unităţii;    
            14-participarea, instigarea sau complicitatea la falsificarea documentelor interne sau externe, în vederea însuşirii de 
produse, materii prime;  
            15-instigarea sau/şi participarea la întreruperea lucrului, fără a respecta prevederile legale privind conflictele de muncă şi 
declanşarea grevelor; 
            16-refuzul de a participa la programele de instruire organizate de unitate, care se fac pe cheltuiala acesteia . 
      
 

CAPITOLUL X .  
SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR  INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 
Art. 53 Toate cererile şi reclamaţiile care intră  în unitate vor fi înregistrate in registrul de evidenta al documentelor de la 
secretariatul unităţii şi vor fi repartizate de către conducerea unitatii ( managerul sau inlocuitorul de drept al acestuia) la serviciile 
interesate. În cadrul Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă cererile pot fi adresate următoarelor servicii : 

1-Biroul RUNOS. 
2-Compartiment Financiar - Contabilitate 
3-Serviciul Administrativ ; 

            4-Sectii, compartimente,laboratoare, farmacie, etc. 
Art. 54 Distribuţia documentelor repartizate către serviciile, secţiile , laboratoarelor etc, intersate se face de către secretariatul 
unităţii. Atunci când la rezolvarea unei probleme concură mai multe departamente, documentul care conţine problematica 
respectivă va fi multiplicat şi remis fiecărui serviciu, compartiment etc. care concură la rezolvarea problemei respective. 
Art. 55 (1) Toate documentele care ies din unitate vor fi semnate de managerul unităţii sau înlocuitorul de drept al acestuia şi şef 
serviciu, compartiment etc. care le-a întocmit. 

(2) Documentele vor fi înregistrate în registrul de evidenţă al documentelor şi expediate celor care le sunt destinate . 
(3) Cererile şi reclamaţiile verbale sunt nule. 

Art. 56 Reclamaţiile venite din partea salariaţilor pot fi împărţite în : 
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1-reclamaţii referitoare la încălcarea anumitor drepturi  prevăzute de lege ; 
2-problema privind condiţiile de muncă sau sarcinile trasate ; 
3-conflicte apărute în procesul de muncă. 

Art. 57 (1) Cererile şi  reclamaţiile vor fi soluţionate în termenele legale  de compartimentele cărora le-au fost adresate. 
 

 
CAPITOLUL XI   

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 
 
Art.58.  Agajatorul stabileste modalitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ,  avand la baza criteriile 
de evaluare stabilite in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1229/2011: 
Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru funcţiile de execuţie: 

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
4. Asumarea responsabilităţii prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi materialelor cu încadrarea în normative de consum 
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 
7. Condiţii de muncă 

Art.59. Pentru funcţiile de conducere  se vor utiliza, suplimentar şi următoarele criterii de evaluare: 
1.Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii. 
2.Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea. 
3.Capacitatea de organizare şi coordonare a activităţii compartimentului. 
4.Capacitatea de a crea  în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 
compartimente. 
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 
a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; 

b) între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; 

c) între 3,51 şi 4,50 - bine; 
d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. 

Procedura de evaluare a aperformatelor profesionale se aplica fiecarui angajat , in raport cu cerintele postului. 
Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performatelor profesionale. 

   Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie  si 31 decembrie  a anului pentru care se face evaluarea . 
   Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie  a anului urmator perioadei evaluate. 

 
 

 
OBLIGATIILE SPITALULUI XII 

 
a) prevenirea şi combaterea infectiilor nosocomiale; 
b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale a bolnavilor spitalizaţi; 
c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi; 
d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 
 e) aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie 
f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atat din punct de vedere calitativ cat şi 

cantitativ, respectand alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare; 
g) asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incit sa fie prevenita aparitia de infectii nosocomiale ; 
h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza contra incendiilor conform 

normelor în vigoare ; 
i) in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital, iar in unele sectii, de ex. nou nascuti 
interzice vizitarea pe sectie ,( aceasta fiind permisa numai pe holuri) . 

             j) zonele de risc crescut , inclusiv cele cu risc epidemiologic : sectia A.T.I., bloc operator, sterilizare, 
neonatologie, punctul de colectare a deseurilor periculoase, centrala termica , centrala electrica, punctul de alimentare 
cu oxigen, camera server spital, aceste zone sunt marcate cu  semne de avertizare corespunzatoare ; 
            k) circuitul FOCG de la internare pana la externare : birou internari – sectie – birou internari externari – statistica– 
arhiva 
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            l) FOCG a pacientului in perioada spitalizarii se pastreaza la nivelul cabinetelor medicale respectand 
confidentialitatea datelor personale si medicale conform Ord.nr.46/2003 
           m) accesul pacientului la FOCG, direct prin apartinatori legali si prin intermediul medicilor nomonalizati de pacient 
se face in conformitate cu  legea nr.46/2003, OMS nr.386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor 
pacientului si legea nr.487/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

CAPITOLUL XIII 
DISPOZITII FINALE : 

 
Art. 60 (1)   Accesul în unitate se realizeaza astfel : 

1. pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu pe baza de buletin de identitate sau legitimatie de 
serviciu ; 

2. pentru studenţi, pe baza de legitimaţie de student ; 
3. pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul unui program bine stabilit, iar în afara programului prevăzut pentru vizitarea 

acestora, pe baza biletului de liber acces, eliberat de şeful de secţie ; 
      4.pentru reprezentanţii presei , numai cu acordul managerului care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate 

filma sau persoanelor cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, 
reprezentanţii mass-media vor face demersurile scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului. În vederea desfăşurării fluente a 
acestei activităţi, managerul va nominaliza un reprezentant al spitalului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al unităţii. 

  (2) Programul de vizită la bolnavi a fost stabilit de conducerea unitatii ; 
luni-vineri: 15,00-20,00; sambata -duminica:10,00-20,00.  
         Accesul vizitatorilor la fiecare pacient este permis în grup de câte 2(două) persoane. 
 (3) Este interzisă fotografierea sau filmarea pacienţilor în cadrul Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă fără consinţământul 

acestora , excepţie fiind cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru 
evitarea suspectării unei culpe medicale, conform Legii 46/2003/Legea drepturilor pacientului. 
Art. 61 (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţiei  de punere pe piaţă. 

      (2)Toate materialele promoţionale ale unui produs destinat profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie sa fie în 
concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Natională a Medicamentului şi însoţite de către acestea. 

     (3)Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în mod obiectiv, fără 
a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să 
evite orice susţinere sau reprezentare în măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin omisiuni, ambiguitate sau 
exagerare.  

     (4)  În cadrul spitalului, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi prestabilit de către 
conducerea unităţii, (în principiu – sala de Şedinţe). 

Art. 62. (1)  În întreaga activitate personalul angajat va adopta o conduita civilizată, politicoasă , neomitând formulele 
şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora. 

      (2)Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia ( care pot fi angajaţi ai unei 
firme de prestări de servicii ) , vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor , evitând pe 
cât posibil , orice disconfort fonic ( prin ton ridicat , zgomote ale utilajelor şi dispozitivelor cu care îşi desfăşoară 
activitatea ) cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei pacienţilor . 
           (3)Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară , se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii 
acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se 
urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire , alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare , 
respective decât salariul obţinut pe statul de plată . 
Art. 63.Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi angajaţii spitalului . 
Art.64.. Regulamentul intern poate fi modificat sau completat , ori de câte ori necesitatile legale de organizare , 
funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer . 
Art. 65. Este interzis difuzarea presei în incinta Spitalului Orăşenesc Baia de Aramă de către agenţii de presă , 
aceasta neputându-se face decât în spaţiile special amenajate  în incinta spitalului . 
Art.66..Prezentul Regulament Intern se completeaza în mod corespunzător atât cu legea drepturilor pacientului ( 
Legea 46/2003 ) cât şi cu codul de deontologie medicală . 
Art.67. ( 1) Sefii de sectie, laborator, compartiment, servicii etc. au obligatia de a prelucra prevederile prezentului 
Regulament Intern cu toţi angajaţii din subordine. 
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